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Sammanfattning 
 
Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur födelseordning (syskonposition och kön) 

och ledarskap (ledare och icke-ledare) påverkar arbetsrelaterad upplevd kontroll (Work Locus 

of Control). Ett urval av 116 individer besvarade en enkät bestående av bakgrundsfrågor och 

mätskalan arbetsrelaterad upplevd kontroll, WLCS. Resultatet visade två signifikanta 

huvudeffekter av ledarskap respektive kön på arbetsrelaterad upplevd kontroll. Ledare och 

kvinnor hade en högre intern arbetsrelaterad upplevd kontroll än icke-ledare och män och 

bekräftar resultat från tidigare studier, men där resultatet skiljer sig för kvinnor.  
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Work Locus of Control 
 

A quantitative study on Birth orders and leaderships effect on Work Locus of Control. 
 

Abstract 
 
The primary objective of this research was to investigate how birth order (sibling position and 

gender) and leadership (leader and non-leader) determine Work Locus of Control. The sample 

consisted of 116 individuals answered the survey, consisting of background questions and the 

Work Locus of Control scale, WLCS. The results showed two significant differences between 

leadership and gender, regarding Work Locus of Control. Leaders and women had a higher 

internal Work Locus of Control than non-leaders and men, which confirmed the results from 

previous studies, but whit different result for women.  
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Förord 
 

Ett stort tack till vår handledare Igor Knez, vid Högskolan i Gävle, som handledde oss under 

uppsatsskrivandet. Vi vill också tacka de personer som medverkat i studien, utan er hade det 

inte varit möjligt att genomföra studien. Vi vill också rikta ett tack till våra familjer som har 

bidragit med stort stöd och visat tålamod under vårt uppsatsskrivande. Sist men inte minst, 

vill vi tacka varandra för ett gott samarbete, utmanande och utvecklande arbete som varit 

inspirerande och lärorikt.  

 

 

 
Helen M. Häger och Sara Westberg. 
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Introduktion 
 

Intresset för födelseordningens betydande effekt grundar sig i sir Francis Galtons uttalande 

om att manliga forskare med stor sannolikhet var förstfödda (Galton, 1874). Freud och Jung 

ansåg att födelseordningen lämnade avtryck och påverkade individen via psykologiska 

justeringar (process att balansera behov) i sociala- såväl som arbetssammanhang (Smith, 

1993). Adler introducerade konceptet syskonskillnader, efter kritiserande av Freud och Jungs 

teorier, och var först med att uttala sig om födelseordningens inverkan på individen (Pervin & 

Cervone, 2010; Weiten, 2010), samt initierade den moderna syskonforskningen (Schönbeck, 

2008).  

Enligt Adlers teori Individual Psychology Theory (Adler, 1938) är födelseordningen både 

subjektiv och funktionell (Adler, 1964), i mening att teorin besvarar frågan om varför barn 

som föds och växer upp i samma familj inte är lika (Leman, 2000). Genom sin teori menar 

Adler (1964) att barn i samma syskonskara inte alls växer upp i samma familj då 

familjekonstellationen förändras vid varje nytt tillskott. Denna påverkan tillsammans med 

syskonpositionen och kön i familjekonstellationen är orsaken till de individuella skillnaderna 

(Toman, 1993).  

Ernst och Angsts (1983) grundläggande granskning av forskning publicerade mellan 1946-

1980, resulterade i slutsatsen att födelseordningen inte har någon betydande effekt på 

individen. Deras granskning stöds även av studier som rapporterat icke-signifikanta resultat 

för sambandet mellan födelseordning och personliga egenskaper (Dunkel, Harbke & Papini, 

2009; Freese, Powell & Carr Steelman, 1999; Phillips, 1998), vilket lett till att teorier om 

födelseordning helt ifrågasatts (Harris, 2000).  

Trots motsägande resultat finns det studier som påvisat signifikant resultat gällande 

födelseordningens betydande inverkan hos förstfödda när det kommer till personliga 

egenskaper (Jefferson, Herbst & McCrae, 1998; Paulhus, Trapnell & Chen, 1999; Sulloway, 

1996). Eckstein et. al. (2010) sammanställde 200 studier, som visade signifikanta resultat av 

födelseordningens inverkan på individuella livsval. Resultaten har framförallt bidragit till nya 

teorier inom området (Leman, 2000; Northouse, 2013; Pervin & Cervone, 2010).  
 

Födelseordning 
Begreppet födelseordning avser den ordning ett barn föds in i, i en familj, och kön där 

födelseordningen tilldelas en funktionell syskonposition (Sulloway, 1996). Syskonpositionen 

omfattas av födelseordningen och kön vilket resulterar i en syskonskara (Sanders, 2004).  
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Syskonskarans faktorer anses forma och utveckla olika egenskaper (Sulloway, 1996; Sanders, 

2004) som kommer influera individen.  

Syskonpositionen i födelseordningen kan se ut på följande vis: ensambarn - växer upp utan 

syskon, äldsta barnet - växer upp med endast yngre syskon, mellersta barnet - växer upp med 

äldre och yngre syskon och yngsta barnet - växer upp med endast äldre syskon. 

I Sverige fanns år 2015 cirka 2 miljoner barn, varav drygt 80% har minst ett syskon (SCB, 

2015) och som barn räknas individer mellan åldrarna 0-17 år (SCB, 2007:4). Som syskon 

definierar Statistiska Centralbyrån (SCB, 2015) att en individ kan vara äldst, mellerst, yngst 

och tvilling samt att syskon kan vara:  
 

”helsyskon - barn som har gemensam biologisk mor och far, halvsyskon - barn som har 
gemensam biologisk mor men olika fäder eller […] gemensam biologisk far men olika 
mödrar, styvsyskon - barn som inte har någon gemensam biologisk förälder, men som 
ändå har en familjerelation […]” (SCB, 1999:1).   
 

 År 1966 publicerade Murray Bowen teorin The Bowen Theory, om syskonposition, som 

anser att individer med samma syskonposition förutsägbart har gemensamma egenskaper som 

utgår ifrån Walter Tomans teori Familjekonsellation (Kerr & Bowen, 1988). 

Familjekonstellationen har som utgångspunkt att visa bestämda egenskaper som influerar 

individens uppväxt och är beroende av syskonpositionen och kön (Toman, 1993). 

Födelseordningen har visat på flera effekter (Leman, 2000; McCullough, Ashbridge & 

Pegg, 1994; Sulloway, 1996) varav valet av sysselsättning återspeglar den syskonposition de 

tilldelades i familjen (Martensen-Larsen & Sørrig, 2004), där förstfödda eller ensambarn finns 

överrepresenterade bland världsledare (Hudson, 1990; Andeweg & Van Den Berg, 2003; 

Newman & Taylor, 1994) och tenderar att dras till ledarpositioner (Eckstein et. al., 2010). 
  

Ledare 
I Sverige förekommer det en begreppsskillnad mellan ledare och chef (Rubenowitz, 2004). 

Den teoretiska uppdelningen mellan ledare och chef är att ledare är en individ som leder och 

engagerar arbetstagare, på alla nivåer i en organisation, i verksamheten och företräder 

arbetsgivaren. En chef är en individ som leder verksamhetens byråkratiska processer när det 

kommer till arbetsindelning, struktur och budgetansvar (Yukl, 2012).  

 Rubenowitz (2004) anser att chefsroller avser en formell maktposition som tilldelats från 

överordnade, medan ledare avser en position som tilldelats från medarbetarna utifrån dennes 

personliga egenskaper. I verkligheten görs aldrig denna uppdelning då begreppet ledare och 

chef ofta går hand i hand. Enligt Yukl (2012) är ledare oftast en chef som innehar en 

ledarposition med makt.  
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Med begreppet ledare avses hädanefter en sammanslagning av begreppen ledare och chef, då 

begreppen ingår i det allmänna begreppet och uppdraget som ledare eller chef.  

 Statistiska Centralbyrån (SCB, 2013) uppskattar antalet ledare i Sverige till cirka 510000, 

med medelåldern 45 år, varav 63,5% är män.   

 Eckstein (2000) har undersökt om ledares syskonposition påverkat valet att bli ledare, där 

förstfödda oavsett kön finns överrepresenterade bland ledarpositioner (Eckstein, 1978; 

Eckstein & Driscoll, 1983). 
 

Ledarskap 
Ledarskap, ur ett organisatoriskt synsätt, är en egenskap som innefattar en interaktion där en 

individ influerar en grupp att uppnå gemensamma mål och ansvarar över arbetsgruppen 

(Northouse, 2013). Northouse delar in ledarskap i två grupper: informellt - där individer 

naturligt leder arbetstagare utan tilldelning av formellt ledarskap, och formellt - där individer 

blir tilldelad ledarskapet.   

Northouse (2013) beskriver ledarskapet ur två perspektiv, processperspektivet och 

egenskapsperspektivet. I processperspektivet ses ledarskapet som ett samspel mellan ledaren 

och dennes följare och det är möjligt för en individ att lära sig den här processen, därför kan 

en individ som vill bli ledare bli det. I egenskapsperspektivet hänvisar ledarskapet till 

individens medfödda speciella egenskaper, som gör individen till en naturlig ledare där de 

medfödda egenskaperna skiljer ledare från icke-ledare. 

Ledarskapet har även visat sig påverkas av individens upplevda kontroll (McCullough, 

Ashbridge & Pegg, 1994).  
 

Upplevd Kontroll 
Julian Rotter betraktas som forskaren som myntade begreppet upplevd kontroll (eng. Locus of 

Control), under 1950-talet i USA, från Rotters Social Learning Theory (Spector, 1982). År 

1966 presenterade Rotter I-E skalan (internal-external), vars mål var att utvärdera individuella 

skillnader, intern kontra extern, i uppfattningar och föreställningar om kontroll (Rotter, 1966).  

 I-E skalan är ett omarbetat test som skapades av Phares och innehöll 100 frågor, som efter 

flera undersökningar minskades till 29 frågor, varav 6 kontrollfrågor (Rotter, 1966). I-E 

skalan mäter graden av intern respektive extern upplevd kontroll, men skiljer inte mellan 

kontroll över positiva och negativa händelser (Rotter, 1990). Rotter fann att människor med 

hög intern upplevd kontroll, upplever att händelser påverkas av individens egna beteende och 

handlingar medan människor med hög extern upplevd kontroll upplever att händelser ligger 

utanför deras kontroll och påverkas av ödet, slumpen eller andra människor (Bell, Greene, 

Fisher & Baum, 2001).  
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Rotter påpekade att en hög intern eller extern upplevd kontroll, endast visar att individen är 

detta i rådande situation och kan vara det motsatta i andra situationer, då skalan bör betraktas 

som ett kontinuum (Rotter, 1966). Phares (1976) påpekade att I-E skalan är en generell skala 

och att en multidimensionell syn bör utvecklas inom upplevd kontroll.  
 

Arbetsrelaterad upplevd kontroll 
Spector (1988) domänspecificerade I-E skalan och utvecklade mätinstrumentet Work Locus 

of Control Scale (WLCS), för att mäta individens arbetsrelaterade upplevda kontroll. WLCS 

består av 16 frågor, som ger ett värde mellan 1-6 per fråga (se appendix) och resulterar i 

samma mätning av intern respektive extern upplevd kontroll, för att överensstämma med 

Rotters I-E-skala. Resultat från WLCS ger ett totaltvärde mellan 16-96, där ett lågt totalvärde 

visar på intern arbetsrelaterad upplevd kontroll och ett högt totalvärde visar på extern 

arbetsrelaterad upplevd kontroll. Skalan har ingen brytpunkt utan Professor P. Spector 

(personlig kommunikation, 29 April 2016) anser att totalvärdet alltid “tolkas på ett relativt 

sätt, en grupp är mer intern/extern än en annan, eller en individ är mer intern/extern än en 

annan”.  

För att dela på begreppen intern respektive extern arbetsrelaterad upplevd kontroll, tolkas 

härefter att medelvärdet i WLCS, 56 poäng, agerar brytpunkt för indelningen. Har en individ 

poäng under 56 tolkas här efter att individen är mer mot det interna spektrumet, medan poäng 

över 56 är mer mot det externa spektrumet.  

Arbetsrelaterad upplevd kontroll har visat sig vara en indikator för individuella egenskaper 

där interna individer är mer motiverade i arbetssammanhang än externa (Spector, 1982), men 

som inte påverkas av kön, ålder och antal arbetade år (Reitz & Jewell, 1979). WLCS används 

idag i stor utsträckning, med studier som visar att intern arbetsrelaterad upplevd kontroll visat 

sig vara överrepresenterat bland ledare (Ng, Sorensen & Eby, 2006; McCullough, Ashbridge 

& Pegg, 1994; Spector, 1982), medan icke-ledare har extern arbetsrelaterad upplevd kontroll 

(Boone et. al., 2005). Kvinnor tenderar att vara mer externa än män (Sherman, Higgs & 

Williams, 1997). 
 

Föreliggande studie 
Mot denna bakgrund är syftet med studien att undersöka påverkan av födelseordning 

(syskonposition och kön) och ledarskap (ledare och icke-ledare) på arbetsrelaterad upplevd 

kontroll. 
 

Frågeställningar 
- Föreligger det någon huvudeffekt av födelseordning (syskonposition och kön) på 

arbetsrelaterad upplevd kontroll? 
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- Föreligger det någon huvudeffekt av ledarskap (ledare och icke-ledare) på arbetsrelaterad 

upplevd kontroll? 

- Föreligger det någon interaktionseffekt mellan födelseordning (syskonposition och kön) 

och ledarskap (ledare och icke-ledare) på arbetsrelaterad upplevd kontroll? 

 
Metod 

Urvalsmetod  
Genom ett tvåstegs klusterurval kontaktades fackförbund i Sverige. Sju fackförbund, med 

ledare och icke-ledare som medlemmar, kontaktades via e-post, med en inbjudan att delta i 

studien samt förfrågan om möjlighet att distribuera enkäten. Sex fackförbund tackade nej på 

grund av deras riktlinjer varav ett fackförbund samtyckte att delta i studien. Efter att ett fåtal 

medlemmar besvarat enkäten avstod även det sjunde fackförbundet från sin medverkan.  

 För att fortsätta studien användes ett typiskt urval där enkäten distribuerades via sociala 

medier, Facebook och Linkedin, med en allmän förfrågan om deltagande i studien.  
 

Datainsamling 
Det webbaserade enkätverktyget LimeSurvey version 1.87+ (www.limesurvey.org) användes 

vid konstruktion och genomförande av enkäten. Enkäten baserades på WLCS för att mäta 

intern och extern arbetsrelaterad upplevd kontroll. Enkätens originalutförande översattes från 

engelska till svenska, efter godkännande av Spector 2016-02-23. Frågorna om arbetsrelaterad 

upplevd kontroll baserades på en sex-gradig Likertskala (instämmer helt, instämmer till 

största del, instämmer delvis, tar delvis avstånd, tar avstånd till största del och tar helt 

avstånd), där individen väljer det alternativ som bäst passar in på varje påstående.   
 

Tillvägagångssätt 
Enkäten bestod totalt av 22 frågor som inleddes med bakgrundsfrågor gällande kön, ålder och 

om individen innehar en formell ledarposition, samt om individen växte upp med syskon. De 

individer som inte växt upp med syskon dirigerades direkt till efterföljande 16 WLCS-frågor. 

För de individer som växte upp med syskon efterfrågades även bakgrundsfrågan 

syskonposition innan dessa individer fick besvara WLCS-frågorna.   
 

Bortfall och svarsfrekvens 
Totalt besvarade 128 individer enkäten, varav ett internt bortfall på 12 individer, vilket 

resulterade i ett urval på 116 (≈91%), se tabell 2. Anledningen till det interna bortfallet var att 

individerna inte besvarade samtliga WLCS-frågor.  

De individer som tillhör syskonposition 4 eller högre kommer inkluderas i syskonposition 3+, 

då dem tillsammans uppgick till 4 individer.  

Ingen systematik i bortfallet eller i svaren kunde urskiljas. 
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Deltagare och urval 
I tabell 1 redovisas egenskaper för urval per kategori och nivå, medelvärde (M) för 

arbetsrelaterad upplevd kontroll, medelålder och standardavvikelse (SD) för ålder, samt antal 

och procent.  
 

Tabell 1.    Deltagare i urvalet.   

Kategori Nivå M Medelålder SD Antal Procent 
  Ålder  42,28 1979 12,86 116 100.0 
       

  Kön    Kvinna 38,97 1979 13,75 78 67.2 
   Man 42,95 1979 10,95 38 32.8 
       

  Ledarskap   Ledare 37,72 1974 12,87 36 31.0 
   Icke-ledare 41,43 1981 12,43 80 69.0 
       

  Syskonposition   1 39.43 1980 13,07 53 45.7 
   2 40,98 1976 13,04 42 36.2 
   3+ 41,00 1980 11,55 21 18.1 

    Notering: Urvalet skiljer sig från populationen med medelålder 37 år istället för 45 år, varav 32,8 är män   
                     istället för 63,5.  
 
 

Förklaring av deltagargruppering 
En allmän tumregel gällande kategoridata är att slå ihop grupper med individer under 10 

deltagare där sammanslagningen är motiverad av tolkningsmässiga skäl, samt för att inte gå 

miste om data som annars blir ett internt bortfall.  
 

Databearbetning och analys 
Mellanpersondesign används i studien med arbetsrelaterad upplevd kontroll som beroende 

variabel. Enkäten analyserades i statistikprogrammet IBM SPSS Statistics (Statistical Package 

for the Social Sciences) version 24. Faktoriell variansanalys (två-vägs ANOVA) analyserade 

effekterna mellan oberoende variablerna, födelseordning (syskonposition och kön) och 

ledarskap (ledare och icke-ledare) på beroende variabeln arbetsrelaterad upplevd kontroll. 

Signifikansnivån sattes till p ≤ .05, för samtliga test, för att täcka en konfidensintervall på 

95%.  

 Eftersom ANOVA-analyserna kräver att beroende variabeln är approximerat 

normalfördelat genomförds först tre Q-Q plottar, gällande arbetsrelaterad upplevd kontroll, 

för att undersöka om urvalet är normalfördelat för syskonposition, kön och ledarskap. 
 

Forskningsetiska aspekter och överväganden 
Individskyddskravet är en grundläggande princip som måste uppfyllas för att stärka 

individens integritet och självbestämmande i forskning och kan konkretiseras till fyra 

huvudkrav; informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet (VR, 2002, 

1:2011). Informationskravet omfattar att deltagande individer måste informeras om studiens 

syfte och vad det innebär att delta, samt att deltagandet är frivilligt och medverkan kan när 

som helst avbrytas. Samtyckeskravet innebär att deltagande individer själva bestämmer över 
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sitt deltagande och att samtycke måste inhämtas i anslutning till deltagande. 

Konfidentialitetskravet omfattar att deltagandet är konfidentiellt, alternativ anonymt, där 

material ska förvaras på ett säkert sätt. Nyttjandekravet omfattar att insamlad information 

endast får nyttjas för studiens ändamål.  

Föreliggande studie uppfyller samtliga krav då individerna informerades om de etiska 

riktlinjerna i enkätens missivbrev samt lämnade samtycke om deltagandet innan enkäten 

påbörjades. Enkäten var webbaserad, anonym, och utformad så att inga personliga uppgifter 

efterfrågas som kan kopplas till en specifik individ.  

 
Resultat 

 
Resultatet kommer att presenteras i tre delar. Den första delen presenterar den deskriptiva 

statistiken över urvalet, med skillnader mellan födelseordning (syskonposition och kön) och 

ledarskap (ledare och icke-ledare). Den andra delen presenterar normalfördelningen, normal 

Q-Q-plot för arbetsrelaterad upplevd kontroll. Den tredje delen presenterar ANOVA-

analyserna för effekter av ledarskap och kön respektive ledarskap och syskonposition på 

arbetsrelaterad upplevd kontroll. Eftersom urvalet per kombination var begränsat i det tre 

oberoende variablerna ledarskap (ledare och icke-ledare), kön (kvinna och man) och 

syskonposition (1, 2 och 3+) genomfördes två faktoriella variansanalyser. Figurer med 

boxdiagram kommer användas för att redovisa varje grupps resultat.   
 

Deskriptiv statistik över urvalet  
I tabell 2 presenteras deskriptiv statistik för kombinationerna ledarskap, kön och 

syskonposition. För varje grupp redovisas antal (n), viktat medelvärde (M) och skattad 

standardavvikelse (SD) gällande arbetsrelaterad upplevd kontroll (skala 16-96). 
 

Tabell 2.    Deskriptiv statistik över urvalet. 

   Syskonposition  
Individer Kön  1 2 3+ Totalt 
  Ledare   Totalt n	 16 15 5 36 
  M	 36.813 37.933 40.000 37.722 
  (SD)	 (2.738) (2.148) (3.131) (1.544) 
   Kvinna n	 8 9 2 19 
  M	 32.000 34.333 33.000 33.211 
  (SD)	 (2.612) (2.427) (2.000) (1.565) 
   Man n	 8 6 3 17 
  M	 41.625 43.333 44.667 42.765 
  (SD)	 (4.321) (2.906) (1.633) (2.230) 
  Icke-ledare   Totalt n	 37 27 16 80 
  M	 40.568 42.667 41.313 41.425 
  (SD)	 (1.384) (2.224) (2.323) (1.081) 
   Kvinna n	 28 20 11 59 
  M	 39.750 42.500 40.545 40.831 
  (SD)	 (1.759) (2.631) (2.705) (1.309) 
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   Man n	 9 7 5 21 
  M	 43.111 43.143 43.000 43.095 
  (SD)	 (1.369) (4.469) (4.848) (1.854) 
  Totalt   Totalt n	 53 42 21 116 
  M	 39.434 40.976 41.000 40.276 
  (SD)	 (1.279) (1.645) (1.888) (0.897) 
   Kvinna n	 36 29 13 78 
  M	 38.028 39.966 39.385 38.974 
  (SD)	 (1.567) (2.067) (2.414) (1.120) 
   Man n	 17 13 8 38 
  M	 42.412 43.231 43.625 42.947 
  (SD)	 (2.092) (2.646) (2.988) (1.409) 
    Notering: Värde för antal (n) och viktat medelvärde (M) är tagna från SPSS. Skattad standardavvikelse (SD)  
                     har beräknats med (

)
 , där s är standardavvikelsen för urvalet. 

 
 

Normal Q-Q plot 
Eftersom ANOVA-analyserna kräver att beroende variabeln är approximerat normalfördelat 

genomfördes en Q-Q plot gällande arbetsrelaterad upplevd kontroll för syskonposition, kön 

och ledarskap. Q-Q plottarna, visar att den arbetsrelaterade upplevda kontrollen var 

approximerat normalfördelat för syskonposition, kön och ledarskap.  

Syskonposition, se figur 1, med en skewness -0.228 (SE = 0.327) och kurtosis av -0.988 

(SE = 0.644) för syskonposition 1, en skewness 0.976 (SE = 0.365) och kurtosis av 2.309 (SE 

= 0.717) för syskonposition 2 och för syskonposition 3+ en skewness av -0.420 (SE = 0.501) 

och kurtosis av 0.492 (SE = 0.972). 
 
 

 
 

Figur 1: Q-Q plot för syskonposition 1, 2 och 3+.  
 
 
 

Kön, se figur 2, med en skewness av 0.807 (SE = 0.272) och kurtosis av 1.965, (SE = 0.538) 

för kvinna och för man en skewness av -0.807 (SE = 0.383) och kurtosis av 0.351 (SE = 

0.750).  
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Figur 2: Q-Q plot för kvinna och man.  
 
 
 

Ledarskap, se figur 3, med en skewness av 0.152 (SE = 0.393) och kurtosis av -0.740 (SE = 

0.768) för ledare och för icke-ledare en skewness av 0.397 (SE = 0.269) och kurtosis av 1.563 

(SE = 0.532).  

 
 

Figur 3: Q-Q plot för ledare och icke-ledare. 
 
 

ANOVA-analyserna 
Arbetsrelaterad upplevd kontroll, beroende variabel, analyserades med en två-vägs ANOVA 

för att undersöka effekterna av kön, oberoende variabel, med två nivåer (kvinna och man) och 

ledarskap, oberoende variabel, med två nivåer (ledare och icke-ledare). Alla effekter är 

statistisk signifikant vid en p ≤ .05 signifikans nivå.  

 Resultatet visade en signifikant huvudeffekt av kön [F(1, 112)  = 9.363, p = .003, 𝜂+ = .077] 

där kvinnor (M = 38.97, SD = 1.120) har en mer intern arbetsrelaterad upplevd kontroll än 

män (M = 42.95, SD = 1.409). Det fanns även en signifikant huvudeffekt av ledarskap [F(1, 112) 

= 4.237, p = .042, 𝜂+ = .036] där ledare (M = 37.72, SD = 1.554) har en mer intern 

arbetsrelaterad upplevd kontroll än icke-ledare (M = 41.43, SD = 1.081). Resultatet visade 

också en stark tendens till interaktionseffekt, se figur 4, mellan kön och ledarskap [F(1, 112)  = 

3.562, p = .062, 𝜂+ = .031]. Denna tendens indikerar att skillnaden endast finns för gruppen 

kvinnor, mellan ledare och icke-ledare i arbetsrelaterad upplevd kontroll. 
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Figur 4: Interaktionseffekt mellan kön (kvinna och man) och ledarskap (ledare och icke-ledare) på 

arbetsrelaterad upplevd kontroll.  
 
 
 

 
 

Figur 5: Boxdiagram (box plot) för ledarskap (ledare och icke-ledare) och kön (kvinna och man) på 
arbetsrelaterad upplevd kontroll, med referenslinjen 56 poäng, för indelning av intern och extern 
arbetsrelaterad upplevd kontroll. 

 
 
 

Arbetsrelaterad upplevd kontroll, beroende variabel, analyserad med en två-vägs ANOVA för 

att undersöka effekterna av syskonposition, oberoende variabel, med tre nivåer 

(syskonposition 1, 2 och 3+) och ledarskap, oberoende variabel, med två nivåer (ledare och 

icke-ledare). Alla effekter är statistisk signifikant vid en p ≤ .05 signifikans nivå.  

Resultatet visade en icke-signifikant huvudeffekt av syskonposition [F(2, 110) = .390, p = 

.678, 𝜂+ = .007] och en icke-signifikant interaktionseffekt, se figur 6, mellan syskonposition 

och ledarskap [F(2, 110) = .171, p = .843, 𝜂+= .003]. 
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Figur 6:  Interaktionseffekt mellan syskonposition (1, 2 och 3+) och ledarskap (ledare och icke-ledare) på 
arbetsrelaterad upplevd kontroll.  

 
 
 

 
 

Figur 7: Boxdiagram (box plot) för syskonposition (1, 2 och 3+) på arbetsrelaterad upplevd kontroll, med 
referenslinjen 56 poäng, för indelning av intern och extern arbetsrelaterad upplevd kontroll. 

 

Diskussion 
 
Syftet med föreliggande studie var att undersöka påverkan av födelseordning (syskonposition 

och kön) och ledarskap (ledare och icke-ledare) på arbetsrelaterad upplevd kontroll. Det bör 

uppmärksammas att begreppet arbetsrelaterad upplevd kontroll inte använts i Sverige och att 

studiens resultat därför jämförts med studier från andra länder.  

Föreliggande studie visade två signifikanta huvudeffekter av ledarskap respektive kön på 

arbetsrelaterad upplevd kontroll, där ledare hade en högre intern arbetsrelaterad upplevd 

kontroll än icke-ledare och där kvinnor hade en högre intern arbetsrelaterad upplevd kontroll 

än män.  
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Att ledare har en högre intern arbetsrelaterad upplevd kontroll än icke-ledare bekräftar 

tidigare studie från McCullough, Ashbridge och Pegg (1994). Däremot tillhör både ledare och 

icke-ledare intern arbetsrelaterad upplevd kontroll vilket skiljer sig från Boone et. al.s studie 

(2005) som anser att icke-ledare är externa. Visserligen har icke-ledare i vår studie en lägre 

intern arbetsrelaterad upplevd kontroll, jämfört med ledare, vilket skulle kunna tolkas att icke-

ledare är externa om brytpunkten bortses samt att man tolkar resultatet utifrån Spectors 

tolkning att ”bedöma grupp för grupp”. Oavsett kan studiens resultat bekräfta tidigare studier 

av Ng, Sorensen och Eby (2006) och Spector (1982) där ledare har en högre intern 

arbetsrelaterad upplevd kontroll. 

Att kvinnor har en högre intern arbetsrelaterad upplevd kontroll skiljer sig från tidigare 

studier av Sherman, Higgs och Williams (1997) som visar att kvinnor ska vara mer externa 

jämfört med män.  

En stark tendens till interaktionseffekt mellan kön och ledarskap fanns. Att denna 

interaktionseffekt blev icke-signifikant kan bero på de små skillnaderna mellan variablerna 

ledare och icke-ledare för män och ett större urval behövs för att påvisa eventuella skillnader.   

Resultatet visade ingen signifikant huvudeffekt mellan syskonposition gällande 

arbetsrelaterad upplevd kontroll, vilket bekräftar tidigare studier av Ernst och Angst (1983), 

Dunkel, Harbke och Papini (2009), Freese, Powell och Carr Steelman (1999) och Phillips 

(1998), tvärtemot vad Jefferson, Herbst och McCrae (1998) och Paulhus, Trapnell och Chen 

(1999) visat i sin forskning där födelseordningen ska påverka individen.  

Ingen signifikant interaktionseffekt fanns mellan syskonposition och ledarskap för 

arbetsrelaterad upplevd kontroll vilket motsäger Eckstein et. al. (2010), Toman (1993) och 

Matensen-Larsen och Sørrigs (2004) studier som påstår att ledare är förstfödda. Rotter (1990) 

fann också att individer som uppvisar en hög intern upplevd kontroll bör vara förstfödda. 

Resultatet från föreliggande studie bryter mot detta mönstret att äldsta barnet är ledare i större 

utsträckning som Eckstein et. al. (2010), Eckstein (1978), Eckstein och Driscoll (1983) fann 

att syskonposition oavsett kön, är en indikator för ledare.  

 Det finns en risk att vårt urval inte är representativt för populationen men att resultatet kan 

ge en antydan om att det finns jämställdhet inom syskonposition då studien inte kan urskilja 

ett mönster som tidigare forskning har gjort. Det kan även vara att familjer i Sverige inte 

sätter någon press på förstfödda att inta ledarpositioner eller ta över familjeverksamheter, som 

i andra länder, där man pressar den äldsta sonen att leda. Det kan också vara som Sanders 

(2004) anser att syskonskapets komplexitet inte går att beskrivas med statistisk fakta då 

syskonskapets karaktär förenklas.  
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Metoddiskussion 
Fördelar med metodvalet, sociala medier, för distribution av enkäten var att vi kunde nå ut till 

en tillräckligt stor mängd individer för att göra de analyserna vi ville göra på den korta tid vi 

hade kvar efter fackförbundet avstod sin medverkan, men det bör noteras att metodvalet 

medför risker. Att distribuera enkäten via sociala medier medför ett snävt urval, då individer 

troligen har någon form av bekantskap med oss och möjligtvis besvarar enkäten efter social 

önskvärdhet.  

Att distribuera enkäten till ett enskilt företag valdes bort då företag förknippas med starka 

normer och kulturer som påverkar deras anställda, därav föll valet på fackförbund. Via 

fackförbund är flertalet företag anslutna där normer och kulturer är mer spridda. Tyvärr kunde 

inte enkäten distribueras via fackförbund och därav valdes sociala medier.  

När enkäten distribuerades gjordes länken publik, vilket krävs för att nå ut till så många 

individer som möjligt. I och med detta medföljer en risk av bias i data då det inte går att 

garantera att enbart vår målgrupp, arbetande individer, besvarade enkäten. 

Svarsfrekvensen var relativ låg och kan möjligtvis förklaras med att sociala medier är en 

svår plattform att distribuera enkäter på och nå fram till rätt målgrupp. Sociala medier 

svämmar över av information och undersökningar, vilket mättar marknaden, där information  

hamnar snabbt utanför fokus och kan missas helt av individen. 

 Variabeln syskonposition kan tolkas annorlunda av olika individer, då tolkningen grundar 

sig på hur länge en individ växt upp med syskon, om det tillkommit syskon under uppväxten 

eller om familjekonstellationen förändrats. Dessa faktorer kan påverka tolkningen av 

syskonfrågan och utgör en risk för felrapportering vi inte kan kontrollera.  
 

Resultatets praktiska relevans 
En generalisering av resultatet är begränsad till det faktum att urvalet är litet och att urvalet 

inte är helt slutmässigt. Ytterligare bestod majoriteten i urvalet av kvinnor och icke-ledare 

vilket medför ett snedfördelat urval om man ser till kön i populationen. Däremot kan resultatet 

agera som en indikator på att flera studier bör undersöka området för att finna andra faktorer 

som förklarar arbetsrelaterad upplevd kontroll.  

 Företag kan i framtiden förutsäga hur individens bakgrund påverkar upplevelsen av 

kontroll. Vid rekrytering kan mätinstrument WLCS ge en indikation för hur väl en individ 

kommer att kunna kontrollera sin arbetssituation, då Rotter (1990) fann att interna individer 

upplever att händelser påverkas av individens egna beteenden och handlingar.  

 Ledare är trots allt de individer som ska leda organisationen och är de som ska ha kontroll 

över andra. Om den arbetsrelaterade upplevda kontrollen upplevs mer intern för kvinnor, som 
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resultatet i denna studie visar, bör det vara en indikation på att kvinnliga ledare lättare kan 

leda organisationen då de upplever att händelser påverkas av deras egna beteenden och 

handlingar.  
 

Förslag till vidare forskning  
Arbetslivet är en betydelsefull del av en individs liv och det är därför angeläget att få en ökad 

förståelse för hur individer, ledare som icke-ledare, upplever sin arbetssituation. Därför 

behövs fler studier göras för att undersöka vilka faktorer, än de som testats för i denna studie, 

som påverkar upplevelsen av kontroll. Arbetsrelaterad upplevd kontroll är ett relativ 

outforskat område i Sverige och behöver studeras ur flera perspektiv. Här finns utrymme för 

att undersöka om, och hur, den arbetsrelaterade upplevda kontrollen förändras över tid, och 

om det påverkas av hur länge en individ har haft sin yrkesroll. Det vore även intressant att 

undersöka om arbetsrelaterad upplevd kontroll förändras i samband med byte av arbetsplats, 

yrkesområde och/eller yrkeskategorier.  

 Arbetsrelaterad upplevd kontroll har visat att interna individer är mer motiverade till 

arbetet än externa individer (Yukl, 2012), här bör det även undersökas om det finns ett 

samband mellan upplevd kontroll och faktiskt kontroll.  
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Appendix 
 

Work Locus of Control Scale (WLCS) 
 

Enkäten översatt från engelska till svenska.  
  1.a Ett jobb blir vad du gör det till.  
  2.a I det flesta arbeten kan människor i stort sett uppnå det som de bestämmer sig för att uppnå. 
  3.a Om du vet vad du vill få ut av ett arbete så kan du hitta ett som uppfyller dessa krav. 
  4.a Om anställda är missnöjda med ett beslut som chefen har tagit så bör de göra något åt saken.  
  5. Huruvida du får det jobb du vill ha beror till största delen på turen.  
  6. Att tjäna mycket pengar är främst en fråga om tur.  
  7.a De flesta människor är kapabla att utföra sina jobb väl om de anstränger sig.  
  8. För att kunna få ett riktigt bra jobb så måste du ha familj eller vänner i höga positioner. 
  9. Att bli befordrad handlar till större delen om att ha tur.  
  10. När de gäller att få ett riktigt bra jobb är det viktigare vilka du känner än vilka kunskaper du har.   
  11.a Befordringar ges till anställda som presterar bra på jobbet.  
  12. För att tjäna mycket pengar måste du känna rätt människor.  
  13. De krävs mycket tur för att räknas som en enastående anställd på de flesta arbetsplatser.  
  14.a Människor som utför sina arbeten väl kommer i allmänhet att belönas för detta.  
  15.a De flesta anställda har mer inflytande över sina chefer än de tror att de har.  
  16. De stora skillnaden mellan de som tjänar mycket och de tjänar lite är huruvida de har tur eller inte.  
    Notering: Poäng per svar: 6 = instämmer helt, 5 = instämmer till största del, 4 = instämmer delvis, 3 = tar         
                    delvis avstånd, 2 = tar avstånd till största del, 1 = tar helt avstånd. 
                    a Dessa frågor ska poängsättas i omvänd ordning. 

 
 
 
 
 


